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AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
13/A. § (1) Az OBH elnöke a bíróságok szervezetével
vagy működésével kapcsolatos, a feladatkörébe
tartozó fontosabb ügyekben javaslattételre,
véleményezésre, tanácsadásra és állásfoglalásra
határozattal kabinetet hozhat létre.
(2) A kabinet tagja bíró vagy igazságügyi alkalmazott
lehet, akit az OBH elnöke erre a feladatra kijelöl. A
kabinet tagja a feladatát díjazás nélkül végzi.
(3) A kabinet tagjai közül az elnök kijelölését, illetve
a kabinet működésére vonatkozó szabályokat a
létrehozó határozat tartalmazza.
(4) A létrehozó határozat rendelkezhet úgy, hogy az
OBH elnöke a kabinet tagja.
(5) A kabinet nem rendelkezik ügydöntő jogkörrel.”

UTASÍTÁSOK

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
1/2020. (I. 24.) OBH utasítása a bíróságok
igazgatásáról rendelkező szabályzatról
szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás
módosításáról
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következő normatív utasítást adom ki:

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.

1. § A bíróságok igazgatásáról rendelkező
szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás 6.
§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

„(6) Az igazgatási tevékenység gyakorlása során
törekedni kell arra, hogy az ne járjon szükségtelen
adminisztrációs teherrel a jelen szabályzat 3. §-ában
meghatározott vezetőkre.”

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
3/2020. (I. 31.) OBH utasítása a bírósági
közvetítés részletes szabályairól

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép
hatályba.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontjában, valamint a közvetítői
tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 41. §ában adott felhatalmazás alapján, a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott
feladatkörömben
eljárva
a
következő normatív utasítást adom ki:

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
2/2020. (I. 24.) OBH utasítása az Országos
Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH
utasítás módosításáról

1. A szabályzat hatálya
1. § A normatív utasítás (a továbbiakban: szabályzat)
hatálya az Országos Bírósági Hivatalra (a
továbbiakban: OBH), valamint a bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.
törvény 16. § b)–d) pontjában meghatározott
bíróságokra terjed ki.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §
(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (2) bekezdés b)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következő normatív utasítást adom ki:

2. Az OBH központi igazgatási feladatai
2. § (1) A bírósági közvetítéssel kapcsolatos központi
igazgatási feladatokat az OBH Igazgatásszervezési
Főosztálya látja el.
(2) A bíróság elnöke a helyi sajátosságoknak
megfelelően gondoskodik a bíróság illetékességi
területére kijelölt bírósági közvetítők igazgatási és
szakmai felügyeletéről.

1. § az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.)
OBH utasítás a 13. §-t követően a következő
alcímmel egészül ki:
„Kabinet létesítése
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(3) A bíróság elnökét a (2) bekezdés szerinti szakmai
felügyelet ellátásában – erre irányuló konkrét
kérelemre – az OBH elnöke az ilyen célból
létrehozott tanácsadó testület vagy ilyen célból
felkért
szakértő
igénybevételével
esetileg
támogatja.

8. § (1) A bírósági közvetítési feladatokat ellátó
bíróságokról a tájékoztatást és a bírósági közvetítők
országos névjegyzékét
a) a bíróságok központi honlapján, valamint
b) a bírósági épületekben, az ügyfelek számára
nyitva álló térben
kell közzétenni.
(2) A bírósági közvetítés igénybevételének módjáról
a bírósági iroda ad tájékoztatást.

3. A bírósági közvetítő kijelölésére irányuló eljárás
3. § (1) A bírósági közvetítő csak kérelemre jelölhető
ki.
(2) A bírósági közvetítői kijelölés iránti kérelemhez
csatolni kell a szakmai képzés elvégzését igazoló
okiratot.

8. Záró rendelkezések
9. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon
lép hatályba.
(2) Az utasítás hatálybalépése előtt kijelölt bírósági
közvetítő kijelölését jelen utasítás hatálybalépése
nem érinti.
(3) Az utasítás hatálybalépésével az országos és a
helyi koordinátor, a helyi koordinátor-helyettes, a
közvetítői instruktor, illetve a vezető instruktor
megbízása megszűnik.
(4) Az utasítás rendelkezéseit a hatálybalépésekor
már folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.
(5) Az utasítás hatálybalépésével hatályát veszti a
bírósági közvetítéséről szóló szabályzatról szóló
23/2019. (XI. 14.) OBH utasítás.

4. § (1) A bírósági közvetítői kijelölés iránti kérelmet
az OBH elnökének címezve a munkáltatói jogkört
gyakorló bíróság elnökéhez (a továbbiakban:
bíróság elnöke) kell benyújtani.
(2) A bíróság elnöke a kérelmet – annak
beérkezésétől számított 15 napon belül – a szakmai
képzés elvégzését igazoló okirattal, valamint
a kijelölésre
vonatkozó
javaslatával
együtt
továbbítja az OBH elnökének.
4. A kijelölés időtartama
5. § (1) A bírósági közvetítő határozott vagy
határozatlan időre jelölhető ki.
(2) A rendelkezési állományba helyezett bíró
kijelölése legfeljebb két évre szólhat.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

5. A kijelölés megszűnése

AJÁNLÁSOK

6. § (1) A bírósági közvetői kijelölés megszűnik
a) a bírói szolgálati jogviszonyának vagy a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 26. §-a szerinti bíróságra történő
beosztásának megszűnésével, kivéve, ha a bírót az
adott törvényszék területén más bíróságra osztják
be,
b) a bírósági titkári jogviszony vagy az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.
évi LXVIII. törvény 15. § (1) bekezdése szerinti
bíróságra történő beosztásának megszűnésével,
kivéve, ha bíróként a korábbi bíróságra osztják be,
c) a kijelölés visszavonásával,
d) a határozott időtartam leteltével.
(2) Az OBH elnöke a kijelölést kérelemre, a bíróság
elnökének
indokolt
javaslatára,
vagy
munkaszervezési okra hivatkozva, illetve szakmai,
ügyviteli
hiányosságokra,
nem
megfelelő
munkavégzésre tekintettel visszavonhatja.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
1/2020. (III.2.) OBH elnöki ajánlása az
Országos Bírósági Hivatal elnöke és az
összbírói értekezlet részére a bíróság
elnöke által készítendő tájékoztató
szerkezetéről és tartalmáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. § (1) bekezdés b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján – az
Országos Bírósági Hivatal elnöke és az összbírói
értekezlet
részére
készített
tájékoztatók
szerkezetének egységesítése és egyszerűsítése
érdekében – a következő ajánlást adom ki:
1. Alapvető rendelkezések
1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 119. §
k) pontja rendelkezik arról, hogy a bíróság elnöke
évente egyszer tájékoztatja az Országos Bírósági
Hivatal (a továbbiakban) OBH elnökét, valamint az
összbírói értekezletet és a bíróság más dolgozóit

6. A bírósági közvetítők névjegyzéke
7. § Az OBH által vezetett névjegyzék tartalmazza a
bírósági közvetítő nevét, beosztását, szolgálati
helyét, elérhetőségét és a kijelölés időtartamát.
7. Tájékoztatás a bírósági közvetítésről
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a) a bíróság működéséről, ügyforgalmi és
gazdálkodási helyzetéről,
b) a bíróság hatékony és időszerű működtetése
érdekében a következő naptári évre kitűzött
célokról és azok megvalósítását szolgáló igazgatási
intézkedésekről,
c) a pályázatához csatolt pályaművében szereplő –
az
adott
időszakra
vonatkozó
–
tervek
megvalósulásáról,
d) a megelőző naptári évben a kitűzött célok és
intézkedések végrehajtásáról és eredményéről.
2. A tájékoztató akkor teljes, ha:
a) megbízható és valós képet ad a bíróságok
alkotmányos kötelezettsége teljesítéséről,
b) a bíróságok működéséről,
c) megállapításai ellenőrizhető adatokon alapulnak,
d) szerkezete egységes, tömör, logikusan felépített,
e) nyelvezete érthető, a hivatalos stílus jegyeit
magán viselő.
3. Az OBH elnökének és az összbírói értekezletnek
szóló tájékoztató részletessége egymástól eltérhet,
azonban a Bszi. 119. §-ának k) pontjában írt
elemeket mindkettőnek tartalmaznia kell.
4. A tájékoztatók akkor szolgálják a Bszi.-ben
meghatározott célt, ha azok egységes és egymással
összevethető szerkezetben készülnek, és a bíróság
működésére vonatkozó lényegi adatokat a
szükségest meg nem haladó részletességgel – de
áttekinthető módon – tényszerűen, a hangulati
elemek lehetőség szerinti mellőzésével tárgyilagos
módon tartalmazzák.
5. A szerkezeti elemekre vonatkozó ajánlás nem
zárja ki, hogy – a bíróság sajátosságaihoz igazodva –
további címeket, alcímeket jelenítsenek meg a
tájékoztatóban, vagy egyes részeket más részekkel
összevonjanak, illetve elhagyjanak.
6. A tájékoztatót olyan tartalommal kell készíteni,
hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó
szabályok ne zárják ki a közzététel lehetőségét.
7. A tájékoztatót elektronikus formában kell
elkészíteni és a címzettekhez eljuttatni, annak
nyomtatott kiadását mellőzni kell.
8. Az ajánlás elsősorban a törvényszéki elnökök
tájékoztatójához
ad
részletesebb
tartalmi
javaslatokat. A Kúria elnöke és az ítélőtáblák elnökei
ezen tartalmi javaslatokat a bíróság sajátosságainak
megfelelően alkalmazzák.
9. A járásbírósági elnökök beszámolójára az ajánlás
megfelelően alkalmazandó.

2. Kövesse a tartalomjegyzékben feltüntetett
témakörök sorrendiségét.
3. Az egyes fejezetek felépítése az alábbi általános
vázat kövesse:
a) Tények ismertetése, jelezve, hogy az előző évhez
/ évekhez képest történt-e javulás, vagy romlás, és
mi lehet a változás oka.
b) Eredmények ismertetése, kiemelve, hogy mi
vezetett az eredményekhez a megelőző naptári
évben
kitűzött
célok
és
intézkedések
végrehajtásának, valamint az elnöki pályaműben
szereplő tervek megvalósulásának a tükrében.
c) Problémák ismertetése, kiemelve mi okozhatta
azt. Saját megoldási javaslat a problémára. A már
alkalmazott, és javulást hozó, vagy javulást nem
hozó módszerek ismertetése.
d) A bíróság hatékony és időszerű működtetése
érdekében a következő naptári évre kitűzött célok
és a megvalósítást szolgáló igazgatási intézkedések.
e) Annak ismertetése, hogy milyen segítséget,
intézkedést várnak el az OBH-tól valamely probléma
megoldása, vagy a további előrelépés érdekében, s
melyek a központi intézkedést igénylő javaslatok.
4. A tartalomjegyzéket a címlap után célszerű
elhelyezni. A tartalomjegyzékben a fő és alcímeket
megfelelő számozással, a kezdő oldalszámmal
együtt kell feltüntetni, pl.:
1. Főcím ..........................................................................
2
1.1. Alcím .......................................................................
2
1.1.1. „A1-Alcím” ...........................................................
3
Fontos, hogy a tartalomjegyzékben a mellékletek is
megjelenjenek. A mellékleteket a tájékoztató
szövegtörzsének végén sorszámmal és címmel
ellátva, külön oldalakon kell szerepeltetni.
5. Mellékletben célszerű elhelyezni minden olyan
nagyobb terjedelmű adatsort, amely a tájékoztató
adatbázis-jellegű hátterét adja, alátámasztja az
abban
foglaltak
hitelességét,
érthetőségét.
Különösen mellékletben javasolt elhelyezni pl. a
részletes
statisztikai
összesítő
táblázatokat,
kimutatásokat.
Javaslat a tájékoztató tartalomjegyzékére
Bevezető
1. Az ítélkezés hatékonysága
1.1. A bíróság ügyforgalmi adatai
1.1.1. Az ügyforgalom
1.1.1.1. Az ügyérkezés, a befejezés, a folyamatban
maradt ügyek lényegi adatai/tendenciái
1.1.1.2. Az ügyforgalmi adatok alakulása a
járásbíróságokon a különféle ügyszakokban
1.1.1.3 Az ügyforgalmi adatok alakulása a
törvényszéki első fokon a különféle ügyszakokban

2. Általános javaslatok a tájékoztató szerkesztésére
1.
A
tájékoztató
egységes
szerkezetű,
egybeszerkesztett legyen. Az egyes fejezetek azonos
tagolást, formát kövessenek, a beszámoló ne egyegy külön „kis beszámoló” egymás mögé
illesztéséből álljon.
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1.1.1.4. Az ügyforgalmi adatok alakulása a
törvényszéki
másodfokon
a
különféle
ügyszakokban
1.1.2. Az időszerűség
1.1.2.1. Az időszerűségi adatok alakulása a
járásbíróságokon, az előző évvel is összehasonlítva
1.1.2.2. Az időszerűségi adatok alakulása a
törvényszéki első fokon, az előző évvel is
összehasonlítva
1.1.2.3. Az időszerűségi adatok alakulása a
törvényszéki másodfokon, az előző évvel is
összehasonlítva
1.1.2.4. 5 éven túli ügyek helyzetének elemzése
1.1.2.5. A soron kívüli ügyek helyzete
1.1.2.6. Az időszerűség érdekében tett intézkedések
1.2.Az egyéni bírói munkateher alakulása az
engedélyezett és a tényleges létszámhoz viszonyítva
1.3. A kirendelések gyakorlata
1.4. Az ítélkezés megalapozottsága
1.4.1.
Az
ítélkezés
megalapozottsága
a
járásbíróságokon
1.4.2. Az ítélkezés megalapozottsága a törvényszéki
szinten, ítélőtáblákon
1.4.3. Alapos alkotmányjogi panaszok
1.4.4. Az ítélkezés hatékonyságát szolgáló
vizsgálatok
2. A bíróság emberi erőforrása
2.1. A létszám összesített adatai (előző évhez
viszonyítva a változások; előző év záró adatai +
tárgyév adatai; engedélyezett + tényleges bírói,
igazságügyi alkalmazotti és fizikai létszám)
2.2. Elismerések
Központilag adományozott címek és elismerések
Helyi elismerések
A tárgyi feltételek
3.1. A munkavégzés tárgyi feltételeiben történt
változás
A bíróság informatikai helyzetében történt változás
A bíróság pénzügyi helyzete, gazdálkodása
3.3.1. A tárgyévi költségvetési előirányzat fő számai
3.3.2. A kiadások fő számai
3.3.3. A bevételek fő számai
3.3.4. A követelésállomány fő számai
A bírósági szervezet integritása
4.1. A szervezeti integritás
4.1.1. A bíróság által, vagy a bíróság ellen indított
eljárások
4.1.2. A belső ellenőrzés elnöki intézkedést igénylő
megállapításai
4.2. A bírók és igazságügyi alkalmazottak integritása
4.2.1. Az ügykiosztás rendje
4.2.2. A bírók, bíróság kizárása
4.2.3. A panaszügyek és közérdekű bejelentések
tapasztalatai
4.2.4. A fegyelmi helyzet
4.2.5. A jogállási összeférhetetlenség

5. A kommunikációs tapasztalatok és a
megjelenések gyakorisága
6. A képzések összesített adatai
6.1. A szervezett képzések
6.2. Közvetlen nemzetközi kapcsolatok
7. A vezetői célok
7.1. A tárgyévre kitűzött célok és teljesülésük
7.2. A következő évre kitűzött célok
7.3. Központi intézkedést igénylő javaslatok
Hatálybalépés
Ez az ajánlás a közzétételét követő napon lép
hatályba.
Hatályát veszti az összbírói értekezlet részére a
bíróság elnöke által készítendő tájékoztató
szerkezetére és tartalmára vonatkozó 2/2017. (II.
21.) OBH elnöki ajánlás és a járásbírósági (KMB)
elnökök által készítendő beszámoló szerkezetéről
és tartalmáról szóló 6/2017. (X.20) OBH elnöki
ajánlás.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

HATÁROZATOK

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
16.SZ/2020. (I.23.) OBHE határozata
munkacsoport működésének
meghosszabbításáról
Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata 1. § (11) bekezdése és 14. §-a, valamint
a munkacsoportok ügyrendjéről szóló 14/2014. (IX.
30.)
OBH
utasítás
2. § (1) bekezdése alapján létrehoztam az
„Irattározási Munkacsoport”-ot.
A Munkacsoportok működéséről szóló 13/2017. (IX.
29.) OBH utasítás 22. § (3) bekezdése alapján a
Munkacsoport működési időtartamát
2020. június hó 30. napjáig meghosszabbítom.
A
Munkacsoport
elnökének
kijelölése
meghosszabbított időtartamra szól.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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pontjában írt felhatalmazás alapján az alábbi
határozatot hozom:
1. Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban:
OBH)
elnökének
a
bírákra
vonatkozó
összeférhetetlenségi
és
kizárási
törvényi
szabályokkal
kapcsolatos
jogszabályalkotásra
irányuló javaslattételét a Bírói Összeférhetetlenség
és Kizárás Szabályait Vizsgáló Kabinet (a
továbbiakban:
Összeférhetetlenséget
Vizsgáló
Kabinet) segíti.
2. Az Összeférhetetlenséget Vizsgáló Kabinet elnöke
dr. Félegyházy Megyesy Fatime, a Budapest
Környéki Törvényszék bírája; tagja dr. Sperka
Kálmán, a Kúria tanácselnöke és dr. Hrabovszki
Zoltán, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke.
3. Az Összeférhetetlenséget Vizsgáló Kabinet üléseit
az elnök hívja össze és vezeti le.
4. Az Összeférhetetlenséget Vizsgáló Kabinet
feladata a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló
2011.
évi
CLXII.
törvénynek
az
összeférhetetlenségre, a Polgári Perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvénynek, valamint a
Közigazgatási Perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvénynek a bírák és a bíróságok kizárására,
valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC.
törvénynek
a
bírák
kizárására
vonatkozó
szabályainak a vizsgálata, valamint ez alapján az
OBH
elnökének
jogalkotási
javaslattételét
megalapozó vélemény elkészítése.
5. Az Összeférhetetlenséget Vizsgáló Kabinet tagjai
a tevékenységüket díjazás nélkül végzik.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
17.SZ/2020. (I.23.) OBHE határozata
munkacsoport megszüntetéséről
Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának 1. § (11) bekezdése és 14. §-a,
valamint a munkacsoportok működéséről szóló
13/2017. (IX. 29.) OBH utasítás 21. § (2) bekezdése
alapján a 86/2012. (V. 23.) OBHE határozattal
létrehozott
„Gazdálkodási,
létszámés
bérgazdálkodási munkacsoport-ot” megszüntetem.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

18.SZ/2020. (II. 6.) OBHE határozat a
Fővárosi Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyásáról
A Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2019.El.I.D.8/98. számon 2020.
január 31. napján benyújtott módosításait
jóváhagyom.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Indokolás:

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
19.SZ/2020. (II. 11.) OBHE határozata
munkacsoport megszüntetéséről

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76.§
(1) bekezdés d) pontja szerint az OBH elnöke
általános központi igazgatási feladatkörében a
bíróságokat érintő jogszabály alkotására tehet
javaslatot a jogszabályalkotás kezdeményezésére
jogosultnál.
Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás
(a továbbiakban: OBH Szmsz) 13/A. § (1) bekezdése
kimondja, hogy az OBH elnöke a bíróságok
szervezetével vagy működésével kapcsolatos, a
feladatkörébe
tartozó
fontosabb
ügyekben
javaslattételre, véleményezésre, tanácsadásra és
állásfoglalásra határozattal kabinetet hozhat létre.
Az OBH Szmsz 13/A. § (3) bekezdésének előírása
szerint a kabinet tagjai közül az elnök kijelölését,
illetve a kabinet működésére vonatkozó szabályokat
a létrehozó határozat tartalmazza.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvénynek az összeférhetetlenségre, a
Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvénynek,
valamint
a
Közigazgatási

Az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának 1. § (11) bekezdése és 14. §-a,
valamint a munkacsoportok működéséről szóló
13/2017. (IX. 29.) OBH utasítás 21. § (2) bekezdése
alapján a 302.SZ/2014. (VII. 14.) OBHE határozattal
létrehozott „Bírósági Közvetítés munkacsoport-ot”
megszüntetem.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének
20.SZ/2020. (II. 13.) OBHE határozata a Bírói
Összeférhetetlenség és Kizárás Szabályait
Vizsgálói Kabinet létrehozásáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (1) bekezdés b)
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Perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvénynek a
bírák és a bíróságok kizárására, valamint a
büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénynek a
bírák kizárására vonatkozó szabályainak a gyakorlat
szempontjai szerinti vizsgálata szükséges annak
érdekében, hogy az OBH elnöke – amennyiben
indokoltnak látja – e tárgyban a jogalkotási
javaslattételét
megalapozott
vélemény
figyelembevételével készíthesse el.
Mindezekre figyelemmel a jelen határozat az eljárási
törvények területen szakértelemmel és széles körű
gyakorlati tapasztalattal rendelkező bírákból álló
testületet hoz létre, akiket az OBH elnöke a
rendelkező részben írt díjazás nélkül ellátandó
feladattal bíz meg.

22.SZ/2020. (II. 17.) OBHE határozat a
18.SZ/2020. (II. 6.) OBHE határozat hatályon
kívül helyezéséről
A 18.SZ/2020 (II.6.) OBHE határozatot 2020. február
17. napjával hatályon kívül helyezem.
Indokolás:
A Fővárosi Törvényszék elnöke a 2020. január 30.
napján kelt és az Országos Bírósági Hivatalhoz 2020.
január 31-i napján érkezett 2019.El.I.D.8/98. számú
átiratával kezdeményezte a Fővárosi Törvényszék
Szervezeti és Működési Szabályzatának (a
továbbiakban: SZMSZ) 2019. december 6-án kelt
módosításának OBH Elnöke általi jóváhagyását.
A módosítás jóváhagyását követően további
igazgatási intézkedések megtétele vált szükségessé
a Fővárosi Törvényszéket illetően. Ezeket a Fővárosi
Törvényszék elnöke nem adta ki, ezért a jóváhagyott
SZMSZ-ben megvalósítani célzott szervezeti és
működési változás nem valósult meg, ennek
következményeként az előzményi határozat
hatályon kívül helyezéséről döntöttem.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

21.SZ/2020. (II. 17.) OBHE határozat
a Fővárosi Ítélőtáblán három bírósági
titkári, két bírósági ügyintézői, négy
középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki
és egy fizikai dolgozói álláshely
rendszeresítéséről, továbbá a Fővárosi
Ítélőtábla engedélyezett létszámáról szóló
54.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat
módosításáról

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

23.SZ/2020. (II. 19.) OBHE határozat a
Fővárosi Törvényszék kollégiumvezetőhelyettesi tisztséggel rendelkező bírósággá
kijelöléséről

1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Fővárosi
Ítélőtáblán 2020. február 15-ei hatállyal három
bírósági titkári, két bírósági ügyintézői, négy
középfokú végzettségű tisztviselő, írnoki és egy
fizikai dolgozói álláshelyet rendszeresítek.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 124. § (3) bekezdése alapján
a Fővárosi Törvényszéket kijelölöm olyan bírósággá,
ahol a Büntető Kollégiumban két kollégiumvezetőhelyettes működik.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020.
február 15. napjától az alábbiak szerint módosítom
a Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszámáról
szóló 54.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat 2. és 3.
pontját:
Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.2. bírósági titkár: 26 fő
2.5. bírósági ügyintéző: 27 fő
2.6. középfokú végzettségű tisztviselő, írnok: 29 fő
2.7. fizikai dolgozó: 8 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám mindösszesen:
129 fő
A Fővárosi Ítélőtábla engedélyezett létszáma 224 fő.

24.SZ/2020. (II. 19.) OBHE határozat
a Kúrián két kúriai elnökhelyettesi
álláshely rendszeresítéséről, egy fizikai
dolgozói álláshely vezetői álláshellyé,
továbbá négy fizikai dolgozói álláshely
felsőfokú végzettségű tisztviselői
álláshellyé történő átalakításáról és a
Kúria engedélyezett létszámáról szóló
53.SZ/2019. (IV. 1.) OBHE határozat
módosításáról

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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1. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76.§ (4) bekezdés a)
pontjában írt jogköröm alapján a Kúrián 2020.
február 15-ei hatállyal két kúriai elnökhelyettesi
álláshelyet rendszeresítek, egy fizikai dolgozói
álláshelyet vezetői álláshellyé, továbbá négy fizikai
dolgozói
álláshelyet
felsőfokú
végzettségű
tisztviselői álláshellyé átalakítok.
2. Az 1. pontban írt döntésemre tekintettel 2020.
február 15. napjától az alábbiak szerint módosítom
a Kúria engedélyezett létszámáról szóló 53.SZ/2019.
(IV. 1.) OBHE határozat 1.; 2. és 3. pontját:
Kúriai bírói létszám:
kúriai elnökhelyettes: 3 fő
Bírói létszám mindösszesen: 96 fő
Igazságügyi alkalmazotti létszám:
2.1. vezető: 22 fő
2.4. felsőfokú végzettségű tisztviselő: 59 fő
2.7. fizikai dolgozó: 65 fő
Az
igazságügyi
alkalmazotti
létszám
mindösszesen (235 fő) változatlan.
Fentiek alapján a Kúria engedélyezett létszámát 331
főben határozom meg.

6. A vizsgálat tárgya a 2020. január 31-én
folyamatban lévő öt éven túli ügyekben tett bírói,
illetve bírósági vezetői intézkedések.
7. A vizsgálatot a törvényszék elnökének – a bíróság
szakmai vezetőinek bevonásával – kell lefolytatnia.
8. A vizsgálat szempontjai az alábbiak:
A) Az ügy azonosítására alkalmas adatokon túl meg
kell állapítani
a) a felek/vádlottak számát, annak esetleges
változását és okát (pl. egyesítés, elkülönítés);
b) az ügy bonyolultságát, annak esetleges
változását;
c) azt, hogy az ügy újraindult-e és az újraindulás
okát;
d) azt, hogy az ügyet hány alkalommal és milyen
okból osztották át másik tanácsra.
B) Az ügy érkezésének időpontjához képest meg
kell állapítani
a) az első bírói intézkedés időszerűségét,
amennyiben késedelem észlelhető, annak okát;
b) az első tárgyalás kitűzésének időpontját,
amennyiben késedelem észlelhető, annak okát;
c) az első megtartott tárgyalás időpontját,
amennyiben késedelem észlelhető, annak okát
C) Az eljárás menetét vizsgálva meg kell állapítani
a) a megtartott és meg nem tartott tárgyalási
napok számát;
b)
a
tárgyalás
elhalasztásának
vagy
elnapolásának okait;
c) a bíróság új határnap kitűzési gyakorlatát;
d) a bizonyítás esetleges elnehezülését és annak
okát;
e) a szakértő kirendelésének és közreműködése
biztosításának gyakorlatát.
D) A felek/vádlottak vagy a tárgyalás kötelező
résztvevőjének távolmaradása esetén vizsgálni kell,
hogy a bíróság megtette-e a megfelelő
intézkedéseket a tárgyalási jelenlét biztosítása
érdekében
(pl.
lakcímkutatás,
elővezetés,
elfogatóparancs kibocsátása).
E) Meg kell állapítani, hogy az eljárási szereplők
mulasztásait és késedelmeit a bíróság megfelelően
szankcionálta-e.
F) Vizsgálni kell, hogy az ügyben sor került-e eljárás
a) felfüggesztésére;
b) szünetelésére;
c) az eljárás félbeszakadására;
továbbá ezen időszakok tartamát is rögzíteni
kell.
9. Meg kell állapítani, hogy a vizsgálat
eredményéhez képest felmerülhet-e az eljárás
elhúzódásához vezető bírói mulasztás.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

25.SZ/2020. (II. 19.) OBHE határozat
az öt éven túli ügyek igazgatási
vizsgálatáról
1. Elrendelem valamennyi folyamatban lévő öt éven
túli ügy igazgatási vizsgálatát. Jelen vizsgálat
szempontjából az a 2020. január 31. napján
folyamatban lévő ügy számít öt éven túlinak,
amelyben – vagy amelynek előzményi ügyében – a
kezdőiratnak az elsőfokú bíróságra érkezésétől
számítva öt év vagy annál hosszabb idő telt el.
2. A vizsgálat alapja az öt éven túli ügyek 2020.
január 31-i országos statisztikai adatai.
3. A vizsgálat elrendelésének indoka az öt éven túl
folyamatban lévő ügyeknek az összes ügyhöz
viszonyított számarányának meghatározása.
4. A vizsgálat típusa valamennyi öt éven túli ügyben
egyenként lefolytatandó, átfogó jellegű belső
célvizsgálat.
5. A vizsgálat célja, hogy az adott törvényszéken az
egyes
feladatkörök
ellátásával
kapcsolatos
gyakorlat átvilágítása és fejlesztése révén lehetővé
váljon a szükséges és indokolt igazgatási
intézkedések megtétele, ezáltal pedig javuljon a
működés hatékonysága, az ítélkezés szakmai
színvonala, a vezetői tevékenység és a feladatellátás
minősége.
14
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10. Számot kell adni arról, hogy az ügyet érintően
történt-e korábban igazgatási intézkedés vagy
vizsgálat, illetve azok milyen eredménnyel jártak.
11. A törvényszék elnökének az igazgatási
vizsgálatot – az egyes ügyekre vonatkozóan a
határozat mellékletét képező adatlap kitöltésével és
összefoglaló jelentés készítésével – 2020. február
27. napjától számított 60 napon belül kell
lefolytatnia, majd a vizsgálati jelentést legkésőbb
2020. május 8. napjáig kell megküldenie az
Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének.

érvényesülése érdekében – a Bszi-ben foglalt OBH
elnöki jogkör gyakorlásával – valamennyi olyan
bírósági ügy tekintetében vizsgálatot rendel el,
amely törvényszéken, illetve a hozzá tartozó járás-,
illetve közigazgatási és munkaügyi bíróságok
valamelyikén 5 éven túli pertartamú.
Jelen vizsgálat során – a helyzet teljeskörű feltárása
érdekében – az eljárás időtartamát nem az
Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok statisztikai
tevékenységéről szóló 13/2018. (XII. 21.) OBH
utasítás 10. §-a alapján kell számítani, hanem az
adott ügy – illetve az előzményi ügyek –
kezdőiratának a bíróságra érkezésétől.
Az igazgatási vizsgálatot elrendelő határozat a
bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról
szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítás (Igsz.) 63. § (3)
bekezdés a)-d) pontjának megfelelően tartalmazza
valamennyi kötelező tartalmi elemet.

Indokolás
Magyarország Alaptörvénye XXVIII. cikk (1)
bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz,
hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely
perben a jogait és kötelezettségeit törvény által
felállított,
független
és
pártatlan
bíróság
tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű
határidőn belül bírálja el. Az észszerű időn belüli
eljáráshoz való jog érvényesülését az emberi jogok
és az alapvető szabadságok védelméről szóló,
Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény
(Emberi Jogok Európai Egyezménye, kihirdette:
1993. évi XXXI. törvény) 6. cikke is garantálja,
továbbá ezen jog megsértése esetére biztosítja a
hatékony jogorvoslathoz való jogot a 13. cikk
alapján.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága kapcsolódó
joggyakorlatában kifejezésre juttatta: az észszerű
idő határát annak mentén is vizsgálni kell, hogy
hány szinten folyt a bírósági eljárás, a bírósági
eljárás egésze mennyi ideje van folyamatban, így
egy bírósági szint esetén átlagosan két-három évet,
két bírósági szint esetén pedig átlagosan háromnégy évet tart elfogadhatónak.
A Bszi. 76. § (6) bekezdés b) pontja kimondja, hogy
az OBH elnöke a bíróságok igazgatásával
kapcsolatos feladatkörében irányítja és ellenőrzi – a
járásbírósági, valamint a közigazgatási és
munkaügyi bírósági elnökök kivételével – a bírósági
elnökök igazgatási tevékenységét, ennek során
figyelemmel kíséri a bíróságok igazgatására
vonatkozó szabályok érvényesülését, az eljárási
határidők és az ügyviteli szabályok megtartását,
mindezek érdekében vizsgálatot rendel el.
Ehhez kapcsolódóan a Bszi. 76. § (6) bekezdés d)
pontja biztosítja az OBH elnöke számára annak a
lehetőségét, hogy a b) és c) pont szerinti vizsgálat
megállapításaitól függően megteszi a hatáskörébe
tartozó
intézkedéseket,
és
ellenőrzi
azok
végrehajtását, fegyelmi eljárás kezdeményezését
javasolhatja.

Ennek megfelelően meghatározza
− a lefolytatandó vizsgálat alapját, indokát,
típusát, annak jellegét az alapul szolgáló
jogszabályhely megjelölésével;
− a vizsgálat célját, a vizsgálat terjedelmét –
ezen belül a vizsgált időszakot és
folyamatot
–
esetlegesen
a
megvalósításhoz
ajánlott
vizsgálati
módszereket és a vizsgálat tárgyát;
− a vizsgálatot végző személyek kijelölését;
− a vizsgálat kezdő és befejező időpontját,
valamint
a
vizsgálati
jelentés
elkészítésének határidejét.
Az elrendelt igazgatási vizsgálat valamennyi érintett
ügyben lefolytatandó belső célvizsgálat, amelyet az
Igsz. 64. § (1) bekezdésének megfelelően az OBH
elnöke által kijelölt vizsgálók – az érintett
törvényszékek elnökei és bírósági vezetői –
folytatják le, akik az Igsz. 65. § (1) bekezdése szerinti
vizsgálati
eszközöket
és
módszereket
alkalmazhatják.
A vizsgálati jelentést a törvényszékek elnökeinek az
Igsz. 69. § (1)-(3) bekezdésének megfelelően kell
elkészíteni, amelynek határideje az Igsz. 62. § (3)
bekezdése alapján az elrendeléstől számított 60
nap.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Mindezek alapján a jelen OBH elnöki intézkedés a
tisztességes eljáráshoz való alkotmányos alapjog
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AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI
leginkább kompetens – Fővárosi Ítélőtábla Büntető
Kollégiuma is nagy többséggel támogatta, szemben
a rangsor első helyén lévő pályázóval, aki nem
nyerte el a kollégium többségi támogatását.
A harmadik helyen rangsorolt pályázó lényegesen
nagyobb – különösen a másodfokú – szakmai
tapasztalata és a véleményező testületek őt
előnyben részesítő állásfoglalása olyan kivételes
körülményt jelentenek, amely alapján indokolt a
rangsortól történő eltérés.
Fentiekre tekintettel a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.)
18. § (5) bekezdése és a Bszi. 103. § (3) bekezdése
alapján az OBT az OBH elnökének előterjesztésével
egyetértett.

9/2020. (I.22.) OBT határozat
Az Országos Bírói Tanács egyetért az Országos
Bírósági
Hivatal
elnökének
azzal
az
előterjesztésével, hogy a Fővárosi Ítélőtáblára kiírt
büntető ügyszakos álláshelyet a pályázati
rangsorban 3. helyen álló pályázóval, Barabásné dr.
Birinyi Andrea tanácselnökkel kívánja betölteni.
INDOKOLÁS
A Bírósági Közlöny 2019/6. lapszámában, 2019.
szeptember 5-i beérkezési határidővel pályázat
került kiírásra a Fővárosi Ítélőtáblán egy büntető
ügyszakos álláhely betöltésére. Az álláshelyre a
pályázati határidő alatt négy érvényes pályázat
érkezett.
A Fővárosi Ítélőtábla Bírói Tanácsa által
megállapított pályázati rangsor első helyén dr.
Steiner Gábor bíró (Fővárosi Törvényszék), míg
harmadik helyén Barabásné dr. Birinyi Andrea
tanácselnök állt.
Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Elnöke – az
ítélőtábla elnökének javaslatával megegyezően – a
pályázatot a 3. helyen rangsorolt pályázó
kinevezésével kívánta elbírálni, ezért előterjesztést
tett az Országos Bírói Tanács (OBT) felé az iránt,
hogy az OBT gyakoroljon egyetértési jogot az OBH
Elnökének döntése tekintetében.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 103. § (3) bekezdés
c) pontja alapján az OBT egyetértési jogot gyakorol
azon pályázatok elbírálása során, amelyekben az
OBH elnöke vagy a Kúria elnöke az álláshelyet a
rangsor második vagy harmadik helyén álló
pályázóval kívánja betölteni.
Az OBT az előterjesztéssel összefüggésben vizsgálta,
hogy a rangsortól való eltérés indokolt-e az adott
álláshely sajátosságaira és a pályázók szakmai
gyakorlatára, pályafutására tekintettel.
Megállapítható, hogy a jelen pályázat elbírálása
során kinevezésre kerülő személyt másodfokon
eljáró tanácsba fogják beosztani. Az említett két
pályázó közül a harmadik helyen rangsorolt
Barabásné dr. Birinyi Andrea hosszabb, 15 éves
törvényszéki ítélkező gyakorlattal rendelkezik, 2008
évtől tanácselnökként látja el munkáját, így a
másodfokos
ügyek
elbírálásában
szerzett
tapasztalata egyértelműen nagyobb, mint az első
helyen rangsorolt pályázóé.
Ezen túlmenően a rangsor harmadik helyén álló
pályázó részére nemcsak az ítélőtábla bírói tanácsa
állapított meg magasabb pontszámot, de az ő
pályázatát a – jelöltek szakmai megítélésére

Budapest, 2020. január 22.
Dr. Rochlitz Zoltán s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

10/2020. (I.29.) OBT határozat
Az Országos Bírói Tanács a 62/2019. (XII.11.) OBT
határozatát a következők szerint javítja ki:
Dr. Surányi József tanácselnök, címzetes táblabíró
(Juhász Andor díj arany fokozat) helyesen a Fővárosi
Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke.
Dr. Horváth Miklós Csaba, a Kaposvári Törvényszék
tanácselnöke, címzetes táblabíró (Juhász Andor díj
ezüst fokozat) helyesen nincs nyugállományban.
INDOKOLÁS
Az Országos Bírói Tanács 019. december 11. napján
megtartott ülésén döntött a Juhász Andor díjak
adományozásáról. Az erről szóló 62/2019. (XII.11.)
OBT határozatot megküldte az Országos Bírósági
Hivatalnak közzététel végett.
Azonban a közzétételt követően az OBT észlelte,
hogy a határozatban két elismerésben részesített
bíró esetén nem helytálló adatok kerültek
rögzítésre.
Dr. Surányi József tanácselnök (Juhász Andor díj
arany fokozat) esetén helytelenül a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság lett feltüntetve
szolgálati helyként. A nevezett bíró szolgálati helye
helyesen a Fővárosi Törvényszék volt.
Dr. Horváth Miklós Csaba tanácselnök (Juhász
Andor díj ezüst fokozat) esetében helytelenül az
került feltüntetésre, hogy nyugalmazott bíró. Ezért a
határozat kijavítása akként indokolt, hogy a nevezett
bíró nem nyugalmazott.
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Mindezek alapján az OBT rendelkezett a 62/2019.
(XII.11.) OBT határozat kijavításáról.

13/2020. (II.5.) OBT határozat a bírósági
szervezet informatikai biztonsági
szabályzatáról szóló 13/2019 (VII.26.) OBH
utasítás véleményezéséről

Szolnok, 2020. január 29.
Dr. Rochlitz Zoltán s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács a bírósági szervezet
informatikai
biztonsági
szabályzatáról
szóló
13/2019 (VII.26.) OBH utasítást támogatólag
véleményezi.

11/2020. (II.5.) OBT határozat
Az Országos Bírói Tanács korábbi elnöke
beszámolójának elfogadásáról

Budapest, 2020. február 5.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács dr. Rochlitz Zoltánnak az
Országos Bírói Tanács korábbi elnökének
beszámolóját elfogadja.

14/2020. (II.5.) OBT határozat a bírósági
szervezet informatikai biztonsági
szabályzatáról szóló 13/2019 (VII.26.) OBH
utasítás módosításáról szóló 22/2019
(XI.14.) OBH utasítás véleményezéséről

Budapest, 2020. február 5.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács a bírósági szervezet
informatikai
biztonsági
szabályzatáról
szóló
13/2019 (VII.26.) OBH utasítás módosításáról szóló
22/2019 (XI.14.) OBH utasítás véleményezését
mellőzi, figyelemmel arra, hogy a kiegészítő
szabályzatok megalkotására kitűzött határidő (2019.
december 15.) már eltelt.

12/2020. (II.5.) OBT határozat a személyes
adatok védelmére vonatkozó jogszabályi
rendelkezések egyes OBH utasításokon
történő átvezetéséről szóló 9/2019. (III. 29.)
OBH utasítás véleményezéséről
Az Országos Bírói Tanács a személyes adatok
védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések
egyes OBH utasításokon történő átvezetéséről szóló
9/2019. (III.29.) OBH utasítás véleményezése során
rámutat arra, hogy a mellékletként feltüntetett
adatlap tartalma esetenként nem áll összhangban a
GDPR előírásaival.
Az adatkezelés jogalapjaként a bejelentő (érintett)
hozzájárulása szerepel. E szerint, ha a bejelentő
visszavonja a hozzájárulását, akkor az adatait törölni
kell. Azonban a Beisz. rendelkezése alapján ezen
bejelentések nem selejtezhetők, sőt azokat 15 év
után át kell adni a levéltárnak. A Beisz. továbbá nem
tartalmaz arra vonatkozó rendelkezést, hogy
hivatalos (az elnöki ügyvitel körébe tartozó) bírósági
iratokból egyáltalán lehetséges volna az adatok
törlése.
Az adatlap tartalma tulajdonképpen az érintett
GDPR szerinti tájékoztatáshoz való jogának
adatkezelő általi érvényesítése. Ezért minden olyan
információt tartalmaznia kellene, amelyet a GDPR
13. cikke a bíróságok számára előír.

Budapest, 2020. február 5.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

15/2020. (II.5.) OBT határozat
az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerről
szóló 6/2019 (II.27.) OBH utasítás
módosításáról szóló 12/2019 (V.23.) OBH
utasítás módosításának véleményezéséről
Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Könyvtári Rendszerről szóló 6/2019 (II.27.) OBH
utasítás módosításáról szóló 12/2019 (V.23.) OBH
utasítás módosítását támogatólag véleményezi.
Budapest, 2020. február 5.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

Budapest, 2020. február 5.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke
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döntéshozatalra. A fenti jogszabály értelmében
ugyanis a kitüntetés alapjául szolgáló tevékenység
szerinti feladatkörrel érintett miniszternél a nemzeti
ünnepet megelőző legalább 150 nappal beérkezően
lehet kezdeményezni kitüntetést.

16/2020. (II.5.) OBT határozat az Országos
Bírósági Hivatal elnöke által kiadott
szabályozókról szóló 10/2016 (X.26.) OBH
utasítás módosításáról szóló 10/2019
(IV.10.) OBH utasítás véleményezéséről

Budapest, 2020. február 5.

Az Országos Bírói Tanács az Országos Bírósági
Hivatal elnöke által kiadott szabályozókról szóló
10/2016 (X.26.) OBH utasítás módosításáról szóló
10/2019 (IV.10.) OBH utasítást támogatólag
véleményezi.

Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

Budapest, 2020. február 5.

19/2020. (II.5.) OBT határozat az egyes OBH
utasítások módosításáról szóló 24/2019
(XI.14.) OBH utasítás véleményezéséről

Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács az egyes OBH utasítások
módosításáról szóló 24/2019 (XI.14.) OBH utasítást
akként véleményezi, hogy indokoltnak látja a 105/B
§ (1) bekezdés b) pontjának kiegészítését azzal, hogy
a tárgyalási kötelezettség az igazgatási szabályzat
102. § (2) bekezdésében foglalt minimális tárgyalási
kötelezettség alá nem csökkenhet.

17/2020. (II.5.) OBT határozat a bíróságok
perbeli képviseletéről szóló szabályzatról
szóló 6/2014 (IV.30.) OBH utasítás
módosításáról szóló 19/2019 (X.14.) OBH
utasítás véleményezéséről

Budapest, 2020. február 5.

Az Országos Bírói Tanács a bíróságok perbeli
képviseletéről szóló szabályzatról szóló 6/2014
(IV.30.) OBH utasítás módosításáról szóló 19/2019
(X.14.) OBH utasítást támogatólag véleményezi
azzal, hogy célszerűbb lenne, ha a szabályzat
hatálya kiterjedne a peres eljárást megelőző
egyeztetésre is, tekintettel arra, hogy a szabályzat a
bíróságoknak e körben is feladatokat állapít meg.

Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

20/2020. (II.5.) OBT határozat az OBH
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 11/2013 (XII.31.) OBH utasítás
módosításáról szóló 16/2019 (X.10.) OBH
utasítás véleményezéséről

Budapest, 2020. február 5.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács az OBH Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013 (XII.31.)
OBH utasítás módosításáról szóló 16/2019 (X.10.)
OBH utasítást támogatólag véleményezi.

18/2020. (II.5.) OBT határozat a bírák és
igazságügyi alkalmazottak tevékenysége
elismeréséről szóló szabályzatról szóló
6/2012 (IV.13.) OBH utasítás módosításáról
szóló 7/2019 (III.8.) OBH utasítás
véleményezéséről

Budapest, 2020. február 5.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

Az Országos Bírói Tanács a bírák és igazságügyi
alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló
szabályzatról szóló 6/2012 (IV.13.) OBH utasítás
módosításáról szóló 7/2019 (III.8.) OBH utasítást
nem támogatja, mert 224/2014 (IX.4.) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdésében rögzített határidőre
tekintettel a szabályzat nem ad lehetőséget az
Országos
Bírói
Tanácsnak
az
időszerű

21/2020. (II.5.) OBT határozat az OBH
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 11/2013 (XII.31.) OBH utasítás
módosításáról szóló 28/2019 (XII.19.) OBH
utasítás véleményezéséről
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Az Országos Bírói Tanács az OBH Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2013 (XII.31.)
OBH utasítás módosításáról szóló 28/2019 (XII.19.)
OBH utasítást támogatólag véleményezi.

Az adatigénylés teljesítésére nyitva álló 15 napos
határidő
további
15
nappal
való
meghosszabbításának lehetséges okai nem jelentek
meg teljeskörűen az utasításban.

Budapest, 2020. február 5.

Budapest, 2020. február 5.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

24/2020. (II.5.) OBT határozat a bírósági
épületekben található biztonsági kamerák
üzemeltetésére vonatkozó
mintaszabályzatról szóló 6/2018 (IX.21.)
OBH elnöki ajánlás módosításáról szóló
2/2019 (IX.20.) OBH elnöki ajánlás
véleményezéséről

22/2020. (II.5.) OBT határozat a bíróságok
ügyfélkapcsolatairól szóló OBH utasítástervezet véleményezéséről
Az
Országos
Bírói
Tanács
a
bíróságok
ügyfélkapcsolatairól szóló OBH utasítás-tervezetet
támogatólag véleményezi.
Budapest, 2020. február 5.

Az Országos Bírói Tanács a bírósági épületekben
található biztonsági kamerák üzemeltetésére
vonatkozó mintaszabályzatról szóló 6/2018 (IX.21.)
OBH elnöki ajánlás módosításáról szóló 2/2019
(IX.20.) OBH elnöki ajánlás véleményezése során
rámutat arra , hogy a módosítás nem terjed ki a
hatályos OBH ajánlás számos olyan rendelkezésére,
amelyek nem állnak összhangban a GDPR
rendelkezéseivel, és erre tekintettel módosításuk
lenne szükséges.
Így különösen téves a felvétel készítés és tárolás
jogalapjának meghatározása, amely kihat az
ajánlásban
rögzített
rendelkezések
jelentős
hányadának szabályszerűségére.
Az előzetes tájékoztatás tartalmából és így az
adatkezelési
tájékoztatóból
hiányoznak
az
adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, valamint az
automatizált
döntéshozatal
tényének
megjelenítése.
Az érintett jogok között a betekintési jog nem
értelmezhető önálló jogként.

Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

23/2020. (II.5.) OBT határozat az
információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény alkalmazásáról szóló 19/2012
(X.18.) OBH utasítás módosításáról szóló
8/2019 (III.20.) OBH utasítás
módosításának véleményezéséről
Az Országos Bírói Tanács az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) alkalmazásáról szóló 19/2012 (X.18.) OBH
utasítás módosításáról szóló 8/2019 (III.20.) OBH
utasítás módosítását akként véleményezi, hogy az
utasítás módosítása nem terjed ki a hatályos OBH
ajánlás több olyan rendelkezésére, amelyek vagy
nem állnak összhangban az Infotv. rendelkezéseivel,
vagy azokat nem tartalmazzák teljeskörűen, és
ezekre való tekintettel módosítsuk lenne szükséges.
Így különösen a közérdekű adat megismerése iránti
igény esetén az Infotv. egyértelműen rendelkezik
arról (28. § (2) bekezdése), hogy az igénylő
személyes
adatait
legkésőbb
az
igénylés
beérkezésétől számított egy év eltelte után törölni
kell. Ezzel szemben a Beisz. az iratok őrzési idejét 5
évben határozza meg azzal, hogy az elnöki iratokból
való törlés kötelezettségéről és módjáról nem
rendelkezik. A személyes adatok törlésének
kötelezettségéről és időpontjáról az OBH utasítás
sem rendelkezik.

Budapest, 2020. február 5.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

25/2020. (II.6.) OBT határozat
Az Országos Bírói Tanács Hegedűsné dr. Turóczi
Valériát, a Nagykátai Járásbíróság bíráját, kérelmére - 2020. február 17. napjától kezdődően
mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.
Budapest, 2020. február 6.
Dr. Vasvári Csaba s.k.
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Az Országos Bírói Tanács
elnöke

Dr. Vasvári Csaba s.k.
Az Országos Bírói Tanács
elnöke

26/2020. (II.6.) OBT határozat
Az Országos Bírói Tanács a 2020.február 5. és 6.
napján megtartott ülés összefoglalóját elfogadta.
Budapest, 2020. február 6.
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SZEMÉLYI RÉSZ
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK SZEMÉLYI
HATÁROZATAI

2020. június 30. napjával
- nyugállományba helyezés iránti kérelmükre
figyelemmel bírói tisztségükből felmentette.

Magyarország köztársasági elnöke
Dr. Muskovits Andrást, a
Törvényszék bírósági titkárát,

Székesfehérvári

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
ELNÖKÉNEK SZEMÉLYI HATÁROZATAI

a 2020. február 15. napjától 2023. február 14.
napjáig terjedő időtartamra;
Domjánné dr. Hajzsel Krisztinát, a Szentendrei
Járásbíróság bíráját,

15.E/2020. (I. 20.) OBHE határozat 2020.
január hónapban kötelezően
adományozandó bírói címről és a
címviselésre való jogosultságról

dr. Havasi Tímeát, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját,
Misikné dr. Bogáth Viktóriát, a Szombathelyi
Járásbíróság bíráját és

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 174. § (2) bekezdése alapján
2020. január 1. napjától
a Szolnoki Törvényszéken
dr. Császiné dr. Dupcsák Csilla bírónak,
a Tatabányai Törvényszéken
dr. Némethné dr. Lenti Lívia tanácselnöknek
címzetes táblabíró címet adományozok.
2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként
megállapítom, hogy Bjt. 174. § (1) bekezdése alapján
címzetes táblabíró, valamint címzetes törvényszéki
bíró cím viselésére jogosult bírák közül a Bjt. 174. §
(2) bekezdése alapján a cím további viselésére
2020. január 1. napjától
a Miskolci Törvényszéken
dr. Páricsiné dr. Nagy Ágnes tanácselnök,
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
dr. Madlena Erzsébet, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság csoportvezető-helyettese,
a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén
dr. Rozsályi Sándor, a Fehérgyarmati Járásbíróság
bírája,
2020. január 2. napjától
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
dr. Horváth Ágota Teréz, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírája,
2020. január 3. napjától
a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén
dr. Csávás Edit, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi
Bíróság bírája
jogosult.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

dr. Szigeti Zoltánt, a Kecskeméti Járásbíróság
bíráját
2020. február 1. napjától határozatlan időre
dr. Bana Ádámot, a Szolnoki Járásbíróság bíráját
és
dr. Őri Aliz Ildikót, a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság bíráját
2020. február 15. napjától határozatlan időre
bíróvá kinevezte,
dr. Gyüre Pétert, a Kisvárdai Járásbíróság bíráját
2020. január 31. napjával,
dr. Vince Zoltán Endrét, a Paksi Járásbíróság
bíráját, címzetes törvényszéki bírót 2020. március
31. napjával,
Hegedűsné dr. Turóczi Valériát, a Nagykátai
Járásbíróság bíráját 2020. április 2. napjával
- lemondásukra figyelemmel -,
dr. Habony Jánost, a Győri Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót 2020. július 15.
napjával,
dr. Kis István, a Szolnoki Törvényszék
tanácselnökét, címzetes táblabírót 2020. július 20.
napjával,
dr. Vaskuti Andrást, a Kúria bíráját 2020. július 14.
napjával,
dr. Kollár Mártát, a Kúria tanácselnökét, kúriai
tanácsost 2020. július 23. napjával,
- a bírói felső korhatár betöltésére figyelemmel -,
dr. Berényi László Árpádot, a Nyíregyházi
Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót
és
Oroszné dr. Kerekes Anna Máriát, a Kecskeméti
Törvényszék tanácselnökét, címzetes táblabírót
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Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

44.E/2020. (II. 6.) OBHE határozat 2020.
február hónapban kötelezően
adományozandó bírói címekről és a
címviselésre való jogosultságról

640.E/2019. (XII.13.) OBHE határozat bíró
áthelyezéséről

1. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 174. § (2) bekezdése alapján
2019. július 18. napjától
a Veszprémi Törvényszék illetékességi területén
dr. Bors Ágnesnek, a Tapolcai Járásbíróság
bírájának,
2020. január 1. napjától
a Pécsi Törvényszék illetékességi területén
dr. Solymos Ildikó Gyöngyinek, a Pécsi Járásbíróság
bírájának,
dr. Varga Andrea Magdolnának, a Pécsi Járásbíróság
bírájának
címzetes törvényszéki bíró címet adományozok.
2. Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként
megállapítom, hogy Bjt. 174.§ (1) bekezdése alapján
címzetes táblabíró, illetve címzetes törvényszéki
bírói cím viselésére jogosult bírák közül a Bjt. 174. §
(2) bekezdése alapján a cím további viselésére
2020. február 1. napjától
a Budapest Környéki Törvényszéken
dr. Urbán András bíró,
a Nyíregyházi Törvényszék illetékességi területén
dr. Bartók Márta, a Nyíregyházi Járásbíróság bírája,
2020. február 3. napjától
a Győri Törvényszék illetékességi területén
dr. Árpási Hajnalka, a Győri Járásbíróság bírája,
jogosult.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint a 34. § (1)
bekezdése alapján dr. Stefancsik Márta Anna
tanácselnököt – az 503.E/2019. (IX. 20.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria
elnökének döntésére figyelemmel – 2020. január 1.
napjával a Kecskeméti Törvényszékről a Kúriára
bírói munkakörbe áthelyezem.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

641.E/2019. (XII.13.) OBHE határozat bíró
áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint a 34. § (1)
bekezdése alapján dr. Csesznok Judit Anna bírót – az
500.E/2019. (IX. 20.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint a Kúria elnökének döntésére
figyelemmel – 2020. január 1. napjával a Fővárosi
Törvényszékről a Kúriára bírói munkakörbe
áthelyezem.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

642.E/2019. (XII.13.) OBHE határozat bíró
áthelyezéséről

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint a 34. § (1)
bekezdése alapján dr. Kiss Árpád Lajos bírót – az
504.E/2019. (IX. 20.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint a Kúria elnökének döntésére
figyelemmel – 2020. január 1. napjával a Debreceni
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Kúriára
bírói munkakörbe áthelyezem.

639.E/2019. (XII. 13.) OBHE határozat bíró
áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint a 34. § (1)
bekezdése alapján dr. Bögös Fruzsina bírót – az
502.E/2019. (IX. 20.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra, valamint a Kúria elnökének döntésére
figyelemmel – 2020. január 1. napjával a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságról a Kúriára
bírói munkakörbe áthelyezem.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
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643.E/2019. (XII. 13.) OBHE határozat bíró
áthelyezéséről

39.E/2020. (II. 4.) OBHE határozat bíró első
kinevezésére tekintettel történő
beosztásáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 19. §-a, valamint a 34. § (1)
bekezdése alapján dr. Gimesi Ágnes Zsuzsanna
tanácselnököt – az 501.E/2019. (IX. 20.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra, valamint a Kúria
elnökének döntésére figyelemmel – 2020. január 1.
napjával a Fővárosi Törvényszékről a Kúriára bírói
munkakörbe áthelyezem.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 26. § (1) bekezdése alapján dr.
Muskovits András bírót – a 481.E/2019. (IX. 18.)
OBHE számú határozattal kiírt pályázatra, valamint
az első bírói kinevezésére tekintettel – 2020. február
15. napjával a Bicskei Járásbíróságra osztom be.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

49.E/2020. (II. 13.) OBHE határozat pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

27.E/2020. (I.27.) OBHE határozat bíró
áthelyezéséről

A Bírósági Közlöny 2019/10. számában közzétett, a
606.E/2019. (XI. 21.) OBHE határozattal, a Győri
Járásbíróság egy polgári ügyszakos járásbírósági
bírói (47. számú) állás betöltésére kiírt pályázatot
eredménytelenné nyilvánítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján
Barabásné dr. Birinyi Andrea tanácselnököt – a
349.E/2019. (VI.25.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel, valamint az Országos Bírói
Tanács 9/2020. (I.22.) OBT határozatára figyelemmel
– 2020. február 1. napjával a Fővárosi
Törvényszékről a Fővárosi Ítélőtáblára bírói
munkakörbe áthelyezem.

Indokolás:
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény (Bjt.) 20. § (1) bekezdésének be)
pontja szerint: „Eredménytelen a pályázat, ha a
pályázat kiírását követően olyan körülmény merült
fel, amelynek eredményeként az álláshelyet a
törvény alapján pályázat kiírása nélkül (8. §)
szükséges betölteni.” A Bjt. 8. § (1) bekezdése e)
pontjának utalása alapján a Bjt. 58. § (3) bekezdése
szerint: „a hivatali beosztás megszűnését követően
a bírót tényleges bírói álláshelyre, indokolt esetben
pályázat nélkül tanácselnöki munkakörbe kell
beosztani, illetve kinevezni a bíró hivatali
tevékenységét megelőző vagy azzal legalább azonos
szintű, lehetőleg a bíró lakóhelye szerinti szolgálati
helyre.”
Tekintettel arra, hogy a hivatalba beosztott bírót a
beosztása megszüntetését követően a hivatali
tevékenységét megelőző szolgálati helyére bírói
álláshelyre osztottam be, a kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról határoztam.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

37.E/2020. (II. 4.) OBHE határozata Fővárosi
Törvényszék Büntető Kollégiumának
kollégiumvezetői kinevezéséről és
áthelyezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (továbbiakban: Bszi.) 128. §
(2) bekezdése alapján dr. Szabó Juditot a 2020.
február 5. napjától 2026. február 4. napjáig terjedő
időtartamra kinevezem a Fővárosi Törvényszék
Büntető Kollégiumának kollégiumvezetőjévé.
A kinevezése időtartamára a Bszi. 132. § (7)
bekezdése alapján a Fővárosi Ítélőtábláról a
Fővárosi Törvényszékre áthelyezem.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

50.E/2020. (II. 13.) OBHE határozat bíró
áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Pócza
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Róbert bírót – az 557.E/2019. (X. 22.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2020.
március 1. napjával a Budapesti II. és III. Kerületi
Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.

54.E/2020. (II. 13.) OBHE határozat bíró
áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján
Domjánné dr. Hajzsel Krisztina bírót – az
561.E/2019. (X. 22.) OBHE határozattal kiírt
pályázatra figyelemmel – 2020. február 15. napjával
a Szentendrei Járásbíróságról a Váci Járásbíróságra
bírói munkakörbe áthelyezem.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

51.E/2020. (II. 13.) OBHE határozat bíró
áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr.
Péter-Szabó Tamás bírót – az 563.E/2019. (X. 22.)
OBHE határozattal kiírt pályázatra figyelemmel –
2020. április 1. napjával a Kisvárdai Járásbíróságról
a Nyíregyházi Járásbíróságra bírói munkakörbe
áthelyezem.

55.E/2020. (II. 14.) OBHE határozat bíró
áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr.
Péterffy Henriett bírót – a 487.E/2019. (IX. 18.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2020.
március 15 . napjával a Szentendrei Járásbíróságról
a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróságra bírói
munkakörbe áthelyezem.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

52.E/2020. (II. 13.) OBHE határozat bíró
áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr.
Vasvári Csaba bírót – az 556.E/2019. (X. 22.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2020.
március 1. napjával a Pesti Központi Kerületi
Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.

74.E/2020. (II. 21.) OBHE
határozat
a Pécsi Ítélőtábla Munkaügyi Kollégiuma
kollégiumvezetői állására kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011.évi CLXI. törvény 134. §-a alapján
alkalmazandó,
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 20. §
(1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel a
Pécsi
Ítélőtábla
Munkaügyi
Kollégiuma
kollégiumvezetői állására, a Bírósági Közlöny
2019/11-12. számában kiírt pályázatot - tekintettel
arra, hogy pályázat nem érkezett - eredménytelenné
nyilvánítom.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

53.E/2020. (II. 13.) OBHE határozat bíró
áthelyezéséről
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr.
Erményi Kinga bírót – a 493.E/2019. (IX. 18.) OBHE
határozattal kiírt pályázatra figyelemmel – 2020.
február 15. napjával a Budai Központi Kerületi
Bíróságról a Fővárosi Törvényszékre bírói
munkakörbe áthelyezem.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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KIJELÖLÉSEK

és dr. Diószegi Attilát, a Debreceni Ítélőtábla bíráját
2020. március 1. napjától a fiatalkorú elleni
büntetőeljárásban ítélkező bíróvá kijelölöm.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

8.E/2020. (I. 10.) OBHE határozat bírósági
közvetítői tevékenységet végző bírósági
titkár kijelöléséről
Dr. Grossné dr. Hahn Melindát, a Pécsi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági
titkárát a Pécsi Törvényszék illetékességi területére,
2020. február 1. napjától bírósági közvetítővé
kijelölöm.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

KIRENDELÉSEK

35.E/2020. (I. 31.) OBHE határozat bíró
Fővárosi Ítélőtáblára történő
kirendelésének meghosszabbításáról
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011.
évi
CLXI.
törvény
76. §-a (5) bekezdése h) pontja, valamint a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 31. § (1)-(2) bekezdése alapján, az
ügyteher egyenletes elosztásának biztosítása
érdekében – hozzájárulásával – dr. Lupóczné dr.
Krammer Editet, a Fővárosi Törvényszék bíráját –
eredeti ítélkezési tevékenysége megtartása nélkül –
2020. április 1. napjától 2020. december 31. napjáig
terjedő időtartamra a Fővárosi Ítélőtáblára
kirendelem.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

38.E/2020. (II. 4.) OBHE határozat bírósági
közvetítői tevékenységet végző bírósági
titkár kijelöléséről
Dr. Körmendiné dr. Kovács Veronikát, a Pesti
Központi Kerületi Bíróság bírósági titkárát 2020.
február 10. napjától bírósági közvetítővé kijelölöm.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

41.E/2020. (II. 4.) OBHE határozat
közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bírák kijelöléséről

45.E/2020. (II. 12.) OBHE határozat bíró
Szegedi Ítélőtáblára történő kirendeléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján –
hozzájárulásukkal – dr. Szőke Zoltánt, a
Szombathelyi Törvényszék tanácselnökét és dr.
Demjén
Pétert,
a
Miskolci
Törvényszék
tanácselnökét
2020.
február
5.
napjától
közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró bíróvá
kijelölöm.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdése h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának
biztosítása
érdekében
–
hozzájárulásával – Farkasné dr. Kramolis Andreát, a
Kecskeméti Törvényszék bíráját – eredeti ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül – 2020. február 17.
napjától 2020. május 16. napjáig terjedő
időtartamra a Szegedi Ítélőtáblára kirendelem.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

47.E/2020. (II. 13.) OBHE határozat a
fiatalkorú elleni büntetőeljárásban
ítélkező bírák kijelöléséről
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 680.
§ (4) bekezdése alapján – hozzájárulásával – dr. Elek
Balázst, a Debreceni Ítélőtábla kollégiumvezetőjét
25

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2020/1-2. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

46.E/2020. (II. 12.) OBHE határozat bíró
Szolnoki Törvényszékre történő
kirendelésének meghosszabbításáról

28.E/2020. (I.28.) OBHE határozat bírósági
titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 76. §-a (5) bekezdése h)
pontja, valamint a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 31. §
(1)-(2) bekezdése alapján, az ügyteher egyenletes
elosztásának
biztosítása
érdekében
–
hozzájárulásával - Kepesné dr. Bekő Borbálának, a
Fővárosi Ítélőtábla bírájának – eredeti ítélkezési
tevékenysége megtartása nélkül – 2020. április 1.
napjától 2020. december 31. napjáig terjedő
időtartamra a Szolnoki Törvényszékre történő
kirendelését meghosszabbítom.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése
alapján dr. Juhász Dorottyát, a Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bírósági titkárát 2020. február 3.
napjától 2020. július 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

30.E/2020. (I. 28.) OBHE határozat bírónak
az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

EGYÉB HATÁROZATOK

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Mizsák Georgina Mária Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását 2020. február 1.
napjától 2020. július 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra meghosszabbítom.

3.E/2020. (I. 6.) OBHE határozat bírónak az
Országos Bírósági Hivatalba határozatlan
időtartamra történő beosztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi
CLXII.
törvény
27. § (2) bekezdése alapján dr. Józsa Ágnest, a
Fővárosi
Törvényszék
bíráját
2020. január 10. napjától határozatlan időtartamra
az Országos Bírósági Hivatalba bírói munkakörbe
beosztom.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

31.E/2020. (I. 28.) OBHE határozat a
Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és
Munkaügyi Regionális Kollégium
kollégiumvezetője vezetői tisztsége
megszűnéséről

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

11.E/2020. (I.14.) OBHE határozat bírósági
titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő
beosztásáról
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. § (1) bekezdése
alapján dr. Rédei Adriennt, a Pesti Központi Kerületi
Bíróság bírósági titkárát 2020. február 4. napjától 2021.
január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az
Országos Bírósági Hivatalba beosztom.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 138. § a) pontja és a 141. § (1)
bekezdése alapján megállapítom, hogy dr. Majercsik
Erika, a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és
Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetője
vezetői tisztsége – a megbízatási időtartam leteltére
tekintettel – 2020. január 31. napjával megszűnik,
ezért őt 2020. február 1. napjától a Fővárosi
Törvényszékre tanácselnöknek kinevezem.
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke
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32.E/2020. (I.28.) OBHE határozat az
Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra beosztott bírónak a Pesti
Központi Kerületi Bíróságra történő
beosztásáról

36.E/2020. (II. 3.) OBHE határozat bírónak
az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Ferenczy Katalin Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását 2020. február 10.
napjától 2020. február 15. napjáig terjedő
határozott időtartamra meghosszabbítom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr.
Angyal-Szűrös László Országos Bírósági Hivatalba
2020. február 16. napjáig beosztott bírót - a
beosztás lejáratára tekintettel - 2020. február 17.
napjától a hivatali tevékenységét megelőző
szolgálati helyére, a Pesti Központi Kerületi
Bíróságra beosztom.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

42.E/2020. (II. 5.) OBHE határozat bírósági
titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozatlan időtartamra történő
beosztásáról

33.E/2020. (I. 29.) OBHE határozat bírónak
az Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

Az
igazságügyi
alkalmazottak
szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
42/A. § (1) bekezdése alapján dr. Gál Andort, a
Szegedi
Ítélőtábla
bírósági
titkárát
2020. február 6. napjától határozatlan időtartamra
az Országos Bírósági Hivatalba beosztom.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 27. § (2) bekezdése alapján dr.
Ruttner Veronika Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztását 2020. február 1.
napjától 2020. július 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra meghosszabbítom.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

48.E/2020. (II.13.) OBHE határozat az
Országos Bírósági Hivatalba beosztott bíró
beosztásának megszüntetéséről és
a Győri Járásbíróságra történő
beosztásáról

34.E/2020. (I. 30.) OBHE határozat bírósági
titkárnak az Országos Bírósági Hivatalba
határozott időtartamra történő beosztása
meghosszabbításáról

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 58. § (3) bekezdése és az 59. § (1)
bekezdése alapján dr. Ilovszky Zoltán Országos
Bírósági Hivatalba beosztott bíró hivatali beosztását
2020. február 29. napjával megszüntetem és
2020. március 1. napjával a Győri Járásbíróságra
beosztom.

Az
igazságügyi
alkalmazottak
szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 42/A. §a alapján dr. Vadkerti Margit Anikó Országos
Bírósági Hivatalba beosztott bírósági titkár hivatali
beosztását 2020. augusztus 19. napjától 2021.
február 28. napjáig terjedő határozott időtartamra
meghosszabbítom.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

56.E/2020. (II.14.) OBHE határozat az
Országos Bírósági Hivatalba határozott
időtartamra beosztott bíró beosztásának
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március 2. napjától 2020. július 31. napjáig az
Európai Unió Bíróságára, szakmai gyakorlaton való
részvétel céljából.

megszüntetéséről és a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra
történő beosztásáról

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 59. § (1) bekezdése alapján dr.
Ferenczy Katalin Országos Bírósági Hivatalba
beosztott bíró hivatali beosztása – a határozott
időtartam lejártára tekintettel – 2020. február 15.
napján megszűnik, ezért 2020. február 16. napjától
a hivatali tevékenységét megelőző szolgálati
helyére, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságra beosztom.

64.E/2020.(II.18.) OBHE határozat bíró
tartós külszolgálat ellátásával történő
megbízásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény 28. §-ának (1) bekezdése alapján –
a Werbőczy Mundus ösztöndíj programra
benyújtott eredményes pályázatára tekintettel,
hozzájárulásával – megbízom dr. Györe Viktor
Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírót tartós
külszolgálat ellátásával, 2020. március 2. napjától
2020. július 31. napjáig az Emberi Jogok Európai
Bíróságán, szakmai gyakorlaton való részvétel
céljából.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

62.E/2020. (II.18.) OBHE határozat
igazságügyi alkalmazott tartós
külszolgálat ellátásával történő
megbízásáról

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A bíróságok igazgatásáról rendelkező 6/2015. (XI.
30.) OBH utasítás 101. § (9) bekezdése szerint a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 28. §-ának (1) bekezdése alapján – a
Werbőczy Mundus ösztöndíj programra benyújtott
eredményes
pályázatára
tekintettel,
hozzájárulásával – megbízom dr. Tóth Tamás
Országos Bírósági Hivatalba beosztott bírósági
fogalmazót tartós külszolgálat ellátásával, 2020.
március 2. napjától 2020. július 31. napjáig az
Európai Jogakadémián, szakmai gyakorlaton való
részvétel céljából.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK SZEMÉLYI
DÖNTÉSEI

A Debreceni Ítélőtábla elnöke
kinevezte
dr. Veszprémy Zoltánt, a Debreceni Ítélőtábla
bíráját 2020. február 1. napjától határozatlan
időre a Debreceni Ítélőtáblára tanácselnöki
munkakörbe.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

63.E/2020. (II.18.) OBHE határozat
igazságügyi alkalmazott tartós
külszolgálat ellátásával történő
megbízásáról

A Szegedi Ítélőtábla elnöke
kinevezte
dr. Béri Andrást, a Szegedi Ítélőtábla bíráját 2020.
január 1. napjától határozatlan időre a Szegedi
Ítélőtáblára tanácselnöki munkakörbe.

A bíróságok igazgatásáról rendelkező 6/2015. (XI.
30.) OBH utasítás 101. § (9) bekezdésének utalása
szerint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény 28. §-ának (1)
bekezdése alapján–a Werbőczy Mundus ösztöndíj
programra benyújtott eredményes pályázatára
tekintettel, hozzájárulásával – megbízom dr. Juhász
Dorottya Országos Bírósági Hivatalba beosztott
bírósági titkárt tartós külszolgálat ellátásával, 2020.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
kinevezte
Havassyné dr. Farkas Mártát, a Fővárosi
Törvényszék bíráját 2020. február 16. napjától
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határozatlan időre a Fővárosi Törvényszékre
tanácselnöki munkakörbe.

2011.évi CLXI. törvény 132. § (2) bekezdése
alapján eredménytelenné nyilvánította.

A Fővárosi Törvényszék területén dr. Berczeli
Sándor, a Pesti Központi Kerületi Bíróság B.I.
Csoportjának csoportvezető-helyettes bírája a
2011. évi CLXI. törvény 138. § d) pontja alapján
vezetői tisztségéről lemondott.
A 139. § (1) bekezdése szerinti lemondási idő
figyelembevételével a vezetői tisztsége 2020.
február 1. napján megszűnik.

PÁLYÁZATOK

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók

A Nyíregyházi Törvényszék elnöke
kijelölte

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a Kúria, az
ítélőtáblák, valamint a törvényszékek elnökeinek
bírósági vezetői álláspályázat kiírására vonatkozó
jogköre a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésén,
valamint a 130. § (2) bekezdésén alapul.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011.
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1)
bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
csak határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság
elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági
vezetői tisztségre legfeljebb két alkalommal
nevezhető ki. Ha az elnök és az elnökhelyettes
ugyanazon vezetői állást korábban már két
alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői
állásra az Országos Bírói Tanács előzetes
hozzájárulásával nevezhető ki.
A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági
vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e
törvény
vagy
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem
rendelkezik. A pályázatot a pályázat kiírójához 3
példányban kell benyújtani.
E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott
pályázatnak – tanácselnöki pályázat kivételével –
tartalmaznia kell:
pályaművet, amely a pályázónak a
megpályázott tisztségtől függően a bíróság, a
kollégium, illetve a csoport működésével
kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok
megvalósításának ütemezéséről szól,
hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre
jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében az
alábbi
érintett
bíróságra
vonatkozó
dokumentumokat és iratokat ismerheti meg:

dr. Bartókné dr. Kerekes Krisztinát, a Nyíregyházi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bíráját 2020.
február 10. napjától büntetés-végrehajtási
feladatok ellátására.

A Pécsi Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Barth Andreát és
dr. Mezey Szilárdot, a Pécsi Törvényszék bíráit
2020. január 1. napjától határozatlan időre a Pécsi
Törvényszékre tanácselnöki munkakörbe.

A Szekszárdi Törvényszék elnöke
kinevezte
dr. Rippert Lászlót, a Szekszárdi Járásbíróság
elnökhelyettesét, címzetes törvényszéki bírót a
2020. február 1. napjától 2026. január 31. napjáig
terjedő időtartamra a Szekszárdi Járásbíróság
elnökévé.

A BÍRÓSÁGOK ELNÖKEINEK
EGYÉB DÖNTÉSEI

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke a
Bírósági Közlöny 2019. évi 6. számában a
Budapest Környéki Törvényszék Büntetésvégrehajtási
Csoport
csoportvezető
bírói
álláshelyének betöltésére kiírt pályázatot a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
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szervezeti és működési szabályzat,
éves munkaterve és annak melléklete,
a működési költségekre rendelkezésre álló
éves
költségvetési
juttatással
kapcsolatos
irányszámok,
a bíróságra vonatkozó, valamint az
országos ügyforgalmi és statisztikai adatok,
a bírósági és az országos engedélyezett,
tényleges bírói és igazságügyi alkalmazotti
létszámadatok,
az elnök összbírói értekezletre készített
tájékoztatója.
Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve
az adott bíróság honlapján elérhetők.
A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői
pályázatokra az e törvényben nem szabályozott
kérdésekben
a
bírák
jogállásáról
és
javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások
pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően
alkalmazni kell.

1.
a jelentkezési segédlapot, valamint
2.
a jelentkezési segédlap mellékletében
felsorolt iratokat, melyek közül az alábbiakat
kötelezően csatolni kell:
2.1.
az önéletrajzot,
2.2.
az igazolványképet (2 db),
2.3.
az
érvényes
hatósági
erkölcsi
bizonyítványt,
2.4.
az érvényes pályaalkalmassági vizsgálati
eredményt,
2.5.
a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolatát,2.6. a jogi szakvizsga-bizonyítvány
közjegyző által hitelesített másolatát,
2.7.
a kinevezéshez szükséges tények és adatok
igazolását,
2.8.
a pályázat elbírálása során értékelhető
adatokról és tényekről szóló okiratokat.
3.3.
Amennyiben
bíró
az
áthelyezése
érdekében nyújt be pályázatot, az 1. pontban
foglaltat, valamint a 2. pontban felsoroltak közül a
2.1., 2.2. és 2.8. pontban felsoroltakat kell csatolnia.
3.4.
A kötelezően kitöltendő „Jelentkezési
segédlap” a kitöltési útmutatóval együtt az alábbi
linken
http://birosag.hu/palyazatok/biroipalyazatok/segedlapok található.
3.5.
A bírósági személyi nyilvántartásban
szereplő – a pályázat elbírálásához szükséges –
adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a
pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia.
Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a
pályázatában
hivatkozhat,
és
kérheti
a
nyilvántartásból való beszerzésüket, ha - a
jelentkezési segédlapon - a hozzájárulását adja,
hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában
résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék.
3.6.
A pályázati rangsor felállítása során
kizárólag a pályázati határidő leteltekor fennálló és
igazolt adatok és tények értékelhetőek, azok
pótlására a bírói tanács által tartott meghallgatáson
már nincs lehetőség.
3.7.
A
bírói
álláshelyekre
benyújtandó
pályázatokhoz segítséget nyújt továbbá a
„Közérthető pályázati tudnivalók (GY.I.K.)”.

A bírói állásokra vonatkozó általános
pályázati tudnivalók
1. A bírói állások meghirdetése
1.1. Az üres bírói álláshelyek pályázat útján
tölthetők be. A pályázatot a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvényben (Bjt.) meghatározott eseteket kivéve
az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke írja ki.
1.2. A pályázati felhívások a Bírósági
Közlönyben és a központi bírósági honlapon
jelennek meg.
2. A pályázat benyújtására jogosultak
Az álláshelyekre mindazon természetes személyek
pályázhatnak, akik
•
megfelelnek a Bjt. 4. §-ában foglaltaknak, és
•
vállalják, hogy a Bjt. rendelkezéseinek
megfelelően vagyonnyilatkozatot tesznek.
•
A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró
bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának
további feltétele, hogy a pályázó a Bjt. 5. §-ban
leírtaknak megfeleljen.
•
A
munkakörhöz
szükséges
speciális
szakismeret esetén a jogszabályban nem szereplő
pályázati feltételt a pályázati felhívás tartalmazza.

4. A
pályázat
határideje

benyújtásának

helye

és

4.1. A pályázatot
a)
járásbíróságra kiírt pályázat esetén a
járásbíróság elnökéhez,
b) közigazgatási és munkaügyi bíróságra kiírt
pályázat
esetén a közigazgatási és munkaügyi bíróság
elnökéhez, c) törvényszékre kiírt pályázat esetén a
törvényszék elnökéhez,
d)
ítélőtáblára kiírt pályázat esetén az
ítélőtábla elnökéhez,

3. A pályázat
3.1.
A pályázatnak az álláshely megjelölése
mellett tartalmaznia kell a pályázó személyes
indokait, a megpályázott álláshellyel kapcsolatos
elképzeléseit és annak rövid kifejtését, hogy a
pályázat nyerteseként miként tervezi ezek
megvalósítását.
3.2.
A pályázathoz csatolni kell:
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e)
a Kúriára kiírt pályázat esetén a Kúria
elnökéhez kell benyújtani.
4.2. A pályázatokat a pályázati kiírásban szereplő
határidőben kell benyújtani.

és jogtudományi diplomával és jogi szakvizsgával
rendelkeznek,
továbbá
hatósági
erkölcsi
bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz.
11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott
körülmény velük szemben nem áll fenn.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a
„Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti
kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként a
pályázatot kiíró bíróságot kell megjelölni, amely
szerv az Iasz. 37/B. § (3) bekezdés a) pontja, valamint
(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.
A
bírósági
titkári
kinevezésre
pályázónak
nyilatkoznia kell arról, hogy a bírák és bírósági
titkárok pályaalkalmasság vizsgálatáról szóló
1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben
szabályozott vizsgálatnak aláveti magát és annak
költségét
megfizeti.
Kinevezése
esetén
a
vizsgálatköltségét a munkáltató megtéríti.
A pályázónak a pályázathoz – a pályázati határidő
utolsó napjáig – mellékelnie kell:
- önéletrajzot,
- a jogi diploma közjegyző által hitelesített
másolatát,
- a jogi szakvizsga bizonyítvány közjegyző által
hitelesített másolatát,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány
igényléséről,
- 2 db fényképet,
érvényes
pályaalkalmassági
összefoglaló
véleményt
(Iasz. 13. § (1) bekezdése szerint),
pályaalkalmassági
összefoglalóval
nem
rendelkezőknek nyilatkozatot az Iasz. 13. § (1)
bekezdése alapján az 1/1999. (I. 18.) IM-EüM
együttes rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz való
hozzájárulásról, illetve a 10. § (2) és (3) bekezdése
szerint a vizsgálat költségének megfizetéséről,
továbbá a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról.
A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései
az irányadók.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének
időpontjára kell teljesülniük. A hiányosan vagy
késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat
kiírója elutasítja.

5. A pályázatok elbírálása
5.1. Ha a pályázó pályázata elkésett, azt a
bíróság elnöke - a járásbíróság elnöke, valamint a
közigazgatási és munkaügyi bíróság elnöke
kivételével – elutasítja. A hiányos - pótolható
hiánnyal rendelkező - pályázatot benyújtó
pályázót pedig rövid határidő tűzésével felhívja a
hiányok pótlására, ennek elmulasztása esetén –
és a nem pótolható hiánnyal rendelkező pályázatot elutasítja.
5.2. A pályázati határidő leteltét – hiánypótlás
esetén a hiánypótlási eljárás lefolytatását – követő
15 napon belül a bírói tanács a pályázókat
meghallgatja. A pályázatokat a bírói tanács a Bjt.
14. § (4) bekezdése szerint rangsorolja. A rangsor
kialakításáról további tájékoztatást ad a bírói
álláspályázatok
elbírálásának
részletes
szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása
során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.)
KIM rendelet.
5.3. A bírói tanács a megállapított rangsort
megküldi a bíróság elnökének, aki a pályázati
rangsort javaslatával az OBH elnökének
továbbítja.
5.4. A pályázat elbírálója az OBH elnöke, vagy a Kúriára kiírt pályázat esetén - a Kúria elnöke. A
pályázati eljárás eredményeként az OBH elnöke
vagy a Kúria elnöke:
•
javaslatot tehet a köztársasági elnöknek
bírói kinevezésre,
•
a
pályázatot
eredménytelenné
nyilváníthatja. Az OBH elnöke dönthet a bíró
áthelyezéséről is.
5.5. Az OBH elnöke a pályázat eredményéről - a
Kúriára kiírt pályázat kivételével - értesíti a
pályázattal érintett bíróság elnökét. A bíróság
elnöke a pályázókat a pályázat eredményéről
írásban tájékoztatja, egyidejűleg közli a pályázó
rangsorban elfoglalt helyét és pontszámát.

A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
A bírósági titkári álláshelyek betöltésére az
igazságügyialkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.)
14. § (1) bekezdése alapján a kinevező pályázatot ír
ki.
Az álláshelyekre azok a cselekvőképes magyar
állampolgárok pályázhatnak, akik egyetemi állam-

BÍRÓSÁGI VEZETŐI PÁLYÁZATOK

70.E/2020. (II.23.) OBHE
határozat
a Pécsi Ítélőtábla elnöki állásának
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A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon
túl
–
legalább
8
év
bírói,
vagy
az
igazságszolgáltatással összefüggő tevékenység
során szerzett gyakorlat, illetve 5 év igazgatási
vezetői tapasztalat bír jelentőséggel.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy

pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Pécsi
Ítélőtábla elnöki tisztségére pályázatot hirdet.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. §
(1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget
határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján a benyújtott
pályázatnak tartalmaznia kell a pályaművet, amely a
pályázónak a bíróság működésével kapcsolatos
hosszú távú terveiről és azok megvalósításának
ütemezéséről szól.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat elbírálásánál – a pályázatban foglaltakon
túl
–
legalább
8
év
bírói,
vagy
az
igazságszolgáltatással összefüggő tevékenység
során szerzett gyakorlat, illetve 5 év igazgatási
vezetői tapasztalat bír jelentőséggel.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy

− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében foglalt
vezetői kinevezési feltételeknek,

− kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,

− megfelel-e a Bszi. 127. § (1) bekezdésében foglalt

− a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul a

vezetői kinevezési feltételeknek,

bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

− kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,

− a Bszi. 130. § (3) bekezdése alapján hozzájárul a

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 31. napja 16.30 óra.

bírói értékelésére és vezetői vizsgálatára
vonatkozó iratoknak az OBH elnöke általi
beszerzéséhez és kezeléséhez.

A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 31. napja 16.30 óra.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A pályázat beadásának helye:
Országos Bírósági Hivatal Elnöki Kabinet (1055
Budapest, Szalay u. 16., I. emelet 111.).
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A Kúria elnöke pályázatot hirdet
a Kúria elnökhelyettesi álláshelyének
betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázó a pályaműben térjen ki a Kúria
vezetésében elnökhelyettesként ellátni kívánt
tevékenységre, továbbá részletesen fejtse ki a
polgári kollégium egyes szakágainak működésére
vonatkozó elképzeléseit és ezzel összefüggésben
a Kúria működésére vonatkozó elképzeléseit és
terveit.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a kúriai
bírói gyakorlat, valamint a bírósági igazgatás
terén szerzett tapasztalat.

77.E/2020. (II.21.) OBHE
határozat
a Pécsi Ítélőtábla elnökhelyettesi
állásának
pályázati kiírásáról
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Pécsi
Ítélőtábla elnökhelyettesi tisztségére pályázatot
hirdet.
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A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi
ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Kúria
működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és
azok
megvalósításának
ütemezését.
Ezen
terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok
megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által
meghatározott stratégiai céloknak,
− az elnökhelyettesi tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Kúria
Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő
feladat és felelősségi köröknek,
− a Kúria elnöke által megfogalmazott közép és
hosszú távú terveknek,
− a Kúria előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
(az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

költségvetést
károsító
bűncselekmények
megítélésében való jártasság.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 16. napja. 14.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

A Kúria elnöke pályázatot hirdet
a Kúria polgári ügyszakos tanácselnöki (23.
számú) álláshelyének betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál a tényleges bírói
működési gyakorlat tartamának, valamint a
szakmai vezetői tapasztalatnak van jelentősége.
Az elbírálás során előnyt jelent a legalább tíz éves
bírói gyakorlat, továbbá kötelmi jogi területen
kifejtett hosszabb ítélkezési gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 16. napja 14.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 16. napja. 14.00 óra

A Kúria elnöke pályázatot hirdet
a Kúria büntető ügyszakos tanácselnöki
(14. számú) álláshelyének betöltésére.

A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál a tényleges bírói
működési gyakorlat tartamának, valamint a
szakmai vezetői tapasztalatnak van jelentősége.
Az elbírálás során előnyt jelent a legalább tíz éves
ítélkezési gyakorlat, továbbá a hivatali és a

A Kúria elnöke pályázatot hirdet
a Kúria polgári ügyszakos tanácselnöki (26.
számú) álláshelyének betöltésére.
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Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál a tényleges bírói
működési gyakorlat tartamának, valamint a
szakmai vezetői tapasztalatnak van jelentősége.
Az elbírálás során előnyt jelent a legalább tíz éves
bírói gyakorlat, továbbá családjogi területen kifejtett
hosszabb ítélkezési gyakorlat.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.

ütemezését.
Ezen
terveket
úgy
kell
megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a
bírósági szervezet számára meghatározott
stratégiai céloknak,
− a csoportvezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
Budapest Környéki Törvényszék Szervezeti és
Működési Szabályzatából eredő feladat és
felelősségi köröknek,
− a törvényszék elnöke által megfogalmazott
közép és hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
(az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 16. napja. 14.00 óra
A pályázat beadásának helye:
Kúria Koordinációs, Személyzeti és Oktatási
Főosztálya (1055 Budapest, Markó u. 16.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. április 14. napja.
A pályázat beadásának helye:
Budapest
Környéki
Törvényszék
Elnöki
Titkársága (1146 Budapest, Thököly út 97-101.).

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
A Budapest Környéki Törvényszéken
Büntetés-végrehajtási Csoport
csoportvezető bírói (31. számú)
álláshelyének betöltésére.

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
A Fővárosi Törvényszék büntető-ügyszakos
kollégiumvezető-helyettesi (9. számú)
álláshelyének betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban
foglaltakon túl- a tényleges bírói gyakorlat
tartamának, valamint az igazgatási területen
szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi
ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Budapest
Környéki Törvényszék működésével kapcsolatos
hosszú távú terveket és azok megvalósításának

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban
foglaltakon túl- a tényleges bírói gyakorlat
tartamának, valamint az igazgatási területen
szerzett tapasztalatnak és a másodfokú bírói
gyakorlatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi
ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.

34

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2020/1-2. SZÁM

SZEMÉLYI RÉSZ

A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Fővárosi
Törvényszék működésével kapcsolatos hosszú
távú terveket és azok megvalósításának
ütemezését.
Ezen
terveket
úgy
kell
megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a
bírósági szervezet számára meghatározott
stratégiai céloknak,
−
a
kollégiumvezető-helyettesi
tisztségre
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az
OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a
Fővárosi Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a törvényszék elnöke által megfogalmazott
közép és hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
(az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi
ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.
A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 20. napja
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055
Budapest, Markó u. 27.)

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Fővárosi Törvényszék büntető ügyszakos
tanácselnöki (23. számú) álláshelyének
betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál a tényleges bírói
működési gyakorlat tartamának, valamint a
szakmai vezetői tapasztalatnak és a hosszabb
törvényszéki elsőfokú bírói gyakorlatnak van
jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi
ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 20. napja.
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055
Budapest, Markó u. 27.)

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Fővárosi Törvényszék büntető ügyszakos
tanácselnöki (16. számú) álláshelyének
betöltésére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 20. napja
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055
Budapest, Markó u. 27.)

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál a tényleges bírói
működési gyakorlat tartamának, valamint a
szakmai vezetői tapasztalatnak és a hosszabb
törvényszéki elsőfokú bírói gyakorlatnak van
jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi

A Fővárosi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Fővárosi Törvényszék büntető ügyszakos
tanácselnöki (24. számú) álláshelyének
betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
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A pályázat elbírálásánál a tényleges bírói
működési gyakorlat tartamának, valamint a
szakmai vezetői tapasztalatnak és a másodfokú
bírói gyakorlatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi
ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.

A Szombathelyi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szombathelyi Törvényszék polgári
ügyszakos tanácselnöki (6. számú)
álláshelyének betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának, valamint a szakmai vezetői
tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 20. napja
A pályázat beadásának helye:
Fővárosi Törvényszék Elnöki Titkársága (1055
Budapest, Markó u. 27.)

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 20. napja

A Szegedi Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szegedi Törvényszék büntető ügyszakos
tanácselnöki (11. számú) álláshelyének
betöltésére.

A pályázat beadásának helye:
Szombathelyi Törvényszék Elnöki Titkársága (9700
Szombathely, Szily János u. 7.).

A Tatabányai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Tatabányai Törvényszéken Csőd- és
Felszámolási Csoport csoportvezetői bírói
(13. számú) álláshelyének betöltésére.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál a tényleges bírói működési
gyakorlat tartamának, valamint a szakmai vezetői
tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról,
hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
41. §-ában írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát.

Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre
kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál - a pályázatban
foglaltakon túl- a tényleges bírói gyakorlat
tartamának, valamint az igazgatási területen
szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 41. §-ában írt összeférhetetlenségi
ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői
vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre
jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai
önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Tatabányai
Törvényszék működésével kapcsolatos hosszú

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 20. napja
A pályázat beadásának helye:
Szegedi Törvényszék Elnöki
Szeged, Széchenyi tér 4.).

Titkársága

(6720
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távú terveket és azok megvalósításának
ütemezését.
Ezen
terveket
úgy
kell
megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
− az Országos Bírósági Hivatal elnöke által a
bírósági szervezet számára meghatározott
stratégiai céloknak,
− a csoportvezetői tisztségre vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekben és az OBH
szabályzatokban
foglaltaknak,
valamint
a
Tatabányai Törvényszék Szervezeti és Működési
Szabályzatából eredő feladat és felelősségi
köröknek,
− a törvényszék elnöke által megfogalmazott
közép és hosszú távú terveknek,
− a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú
kihívásoknak, amelyek a következő területeken
jelentkezhetnek:
- ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
(az időszerűség javítása),
- emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való
gazdálkodás,
- bírósági integritás,
- bírósághoz való hozzáférés,
- képzés.

A pályázat benyújtásának helye:
Debreceni Ítélőtábla Elnöki Irodája (4025 Debrecen,
Széchenyi u. 24.)
Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

BÍRÓSÁGI TITKÁRI PÁLYÁZATOK

A Gyulai Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Szeghalmi Járásbíróságon egy bírósági
titkári álláshely betöltésére.
A pályázat beérkezésének határideje:
2020. április 10. napja.
A pályázatok benyújtásának helye:
Gyulai Törvényszék Elnöki Iroda (5700 Gyula, Béke
sgt. 38.).

A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 20. napja.

EGYÉB PÁLYÁZATOK

A pályázat beadásának helye:
Tatabányai Törvényszék Elnöki Titkársága (2800
Tatabánya, Komáromi u. 4.).

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke
pályázatot hirdet
az európai jogi szaktanácsadók munkaügyi
ügyszakos koordinátor-helyettesi
tisztségének betöltésére.
A tisztség betöltésére azok a határozatlan időre
kinevezett bírák pályázhatnak, akik az európai uniós
jog területén magas szintű elméleti és gyakorlati
ismeretekkel, valamint az Európai Unió hivatalos
nyelveinek valamelyikéből (kivéve a magyar nyelv)
legalább középfokú, államilag elismert komplex
(korábban C típusú) nyelvvizsgával és megfelelő
nyelvtudással rendelkeznek.

BÍRÓI PÁLYÁZATOK

59.E/2020. (II. 17.) OBHE határozat
Pályázati kiírás a Debreceni Ítélőtáblán
egy ítélőtáblai bírói álláshelyre

A pályázathoz csatolni kell
az európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló
9/2016. (X.17.) OBH utasítás 3. számú melléklete
szerinti szakmai önéletrajzot,
a koordinátor-helyettesként tervezett szakmai
irányító, szervező munkát részletesen bemutató
pályaművet,
a nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolatát,
a szakjogászi és egyéb szakirányú végzettséget,
tudományos fokozatot igazoló dokumentumok
másolatát (amennyiben azzal rendelkezik),
nyilatkozatot arról, hogy

A Debreceni Ítélőtáblán egy munkaügyi ügyszakos
ítélőtáblai bírói (25. számú) álláshely betöltésére a
pályázatot kiírom.
A pályázat elbírálásánál a munkaügyi fellebbviteli
bírói gyakorlatnak van jelentősége.
A bírói kinevezés általános feltételeit a Bírósági
Közlöny „Pályázatok” része tartalmazza.
A pályázat beérkezésének határideje:
2020. március 20. napja.
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Bírósági igazolványok és körbélyegzők
érvénytelenítése

nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt és
nem áll fenn összeférhetetlenség a koordinátorral.
A pályázatot – a szolgálati út betartásával – a
munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnökön
keresztül kell az OBH elnökéhez benyújtani.

Brayerné Pintér Erika Gabriellának, a Budapest
Környéki Törvényszék tisztviselőjének BA 180342
számú
Kuruczné dr. Jankovics Annának, a Budapest Környéki
Törvényszék bírósági ügyintézőjének, végrehajtási
ügyintézőjének BC 604074 számú
Bóka-Bartha Zsoltnak, a Fővárosi Törvényszék fizikai
dolgozójának BA 188162 számú
igazságügyi alkalmazotti igazolványa elveszett.

A pályázatnak a munkáltatói jogkört gyakorló bírósági
elnökhöz történő beérkezésének határideje:
2020. április 2. napja.
A pályázat továbbítását megelőzően a bíróság
elnöke és az adott ügyszak kollégiumvezetője vagy a
regionális kollégium vezetője véleményt nyilvánít
arról, hogy a pályázatot támogatja-e. A
kollégiumvezetői vélemény beszerzése a bírósági
elnök feladata.

Az igazolványok érvénytelenek.

A munkáltatói jogkört gyakorló bírósági elnök 5
napon belül továbbítja a pályázatot az OBH
elnökéhez.

A Nyíregyházi Járásbíróság feliratú 65. sorszámú
körbélyegző elveszett.

Dr. Senyei György s.k.
Az Országos Bírósági Hivatal
elnöke

A körbélyegző érvénytelen.

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke
pályázatot hirdet
a Székesfehérvári Törvényszéken egy
végrehajtási ügyintézői állás betöltésére
A pályázat beérkezési határideje:
2020. március 16. napja
A pályázat benyújtásának helye:
Székesfehérvári Törvényszék Elnöki Titkársága
(8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.)

HÍREK

Halálozás

Dr. Ivanics Erzsébet, a Jászberényi Járásbíróság bírája,
címzetes törvényszéki bíró 2020. január 14. napján
elhunyt.
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